
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 
 

 
I. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: Obec Cerová 
Sídlo: Cerová 104 90633 Cerová 
IČO: 00309478 
DIČ: 2021063671 
 
 
Zhotoviteľ: Erik Kocúrik 
Sídlo: 301, 906 33 Cerová 
IČO: 53453883 
DIČ: 1086079423 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom zmluvy je dodávka služieb v oblasti informačných technológií. v nižšie 
uvedenom rozsahu  

2.2. Rozsah poskytovaných služieb: 
a) Správa a aktualizácia internetovej stránky 
b) Správa počítačovej siete, 
c) Správa výpočtovej techniky, 
d) Poskytovanie poradenstva v oblasti IT. 

2.3. Jednotlivé služby bude zhotoviteľ zabezpečovať v odsúhlasenom rozsahu podľa písomnej 
alebo ústnej objednávky objednávateľa.  

 
III. Platnosť a ukončenie zmluvy 

 
3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov, po uplynutí platnosti zmluvy sa zmluva 

automaticky predlžuje o rovnaké obdobie 
3.2. Zmeny zmluvy je možné vykonávať na výročie zmluvy 
3.3. Ukončenie zmluvy je možné: 

a) Dohodou zmluvných strán 
b) Nepredĺžením zmluvy pri výročí, keď strana pošle informáciu 

o nepredlžení zmluvy druhej strane najneskôr 1 mesiac pred výročím 
c) Výpoveďou s výpovednou dobou 3 mesiace 

 
 

 
IV. Cena a platobné podmienky 

 
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za predmet zmluvy uvedený v čl. 1 

dohodnutú cenu v zmysle zákona o cenách v platnom znení.  
4.2. Zmluvná cena vrátane všetkých nákladov spojených so zhotovením a dodaním predmetu 

zmluvy sa podľa čl. 2 ods. 2.2. stanovuje paušálne na 80 € / mesiac.  
  



 
4.3. Dohodnutá zmluvná cena bude uhradená na základe fakturácie. Splatnosť faktúr je 14 

dní. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v paušálnej cene za poskytované služby budú zahrnuté 

všetky služby v rozsahu 6 hodín. 
4.5. Cena za poskytnutie služby nad rámec dohodnutych hodín je 20€ za každú začatú hodinu 
 

 
 

V. Práva a povinnosti zhotoviteľa 
 

5.1. Zhotoviteľ je povinný pri poskytovaní služieb dodržiavať ustanovenia predmetnej 
zmluvy.  

 
5.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť v zmysle platnej legislatívy SR, o všetkých 

záležitostiach, s ktorými sa oboznámi v súvislosti so svojou činnosťou pre 
objednávateľa s výnimkou tých prípadov, v ktorých ho objednávateľ od tejto 
mlčanlivosti oslobodí alebo ak má zákonnú povinnosť výpovede.  

 
5.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy pri plnení predmetu tejto 

zmluvy.  
 
5.4. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať predloženie dokladov a poskytnutie informácií 

potrebných pre poskytovanie služieb, podľa predmetu zmluvy.  
 
5.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený vykonávať predmet tejto zmluvy a spĺňa pre tento 

výkon všetky odborné predpoklady. 
  
 
 

VI. Povinnosti a súčinnosť objednávateľa 
 

6.1. Objednávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia predmetnej zmluvy.  
 
6.2. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť potrebné informácie bez zbytočného odkladu po 

podpise tejto zmluvy oboma stranami, poskytnúť zhotoviteľovi všetky doklady a 
informácie nevyhnutné na uskutočnenie predmetu zmluvy a to súčasne s informáciami 
a vysvetleniami od zodpovedných zamestnancov objednávateľa, o ktorých zhotoviteľ 
usúdi, že sú pre plnenie predmetu zmluvy potrebné. 

 
 

 
 

VII. Záverečné ustanovenia 
 
 

8.1. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany 
usilovať riešiť predovšetkým formou dohody a v prípade, že nedôjde k dohode, spory 
budú riešené podľa slovenského právneho poriadku a podliehajú kompetencii 



príslušného obchodného súdu. Zmluvné vzťahy neupravené zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi.  

 
8.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 

546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

 
8.3. Podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zmluvné strany súhlasia so 
zverejnením všetkých údajov uvedených v tejto zmluve.  

 
8.4. Všetky informácie o obchodných podmienkach vyplývajúce z tejto zmluvy a ďalšie 

informácie, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, 
rovnako ako informácie, ktoré viedli k uzavretiu tejto zmluvy, bez ohľadu na 
skutočnosť, či bola zmluva podpísaná, sú považované za dôverné.  

 
8.5. Podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje zhotoviteľ a objednávateľ svoj súhlas s jej 

jednotlivými ustanoveniami.  
 
8.6. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená iba písomnými dodatkami podpísanými 

obidvoma zmluvnými stranami.  
 
8.7.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží  

jedno vyhotovenia. 
 

 
 

 
 
 
 
V Cerovej, dňa  01.01.2022 
 
 
 
 
 
 
........................................                                                                          .................................... 
        Objednávaťeľ                                                                                         Zhotoviteľ 


